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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 98 Sektorschefen informerar
§ 99 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 100 Remiss; Förslag til Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med

planbeskrivning
§ 101 Remiss Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och

planbeskrivningar kan tillgängligöras och behandlas digitalt
§ 102 Förslag till Leksands kommuns Trafikstrategi 2019
§ 103 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 104 Nybyggnad av skogskoja, 
§ 105 Nybyggnad, en/tvåbostadshus, 
§ 106 Förhandsbesked för nybyggnad av en/tvåbostadshus, 
§ 107 Nybyggnad av flerbostadshus, Nygård 5
§ 108 Tillfälligt lov, containerlösning för träning utomhus, Noret 58:1
§ 109 Övriga ärenden
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§ 98

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
 Budget 2019 + 2,8 miljoner, huvudorsaken till det positiva utfallet 

beror framförallt på försäljning av Hesseborn.

 Budget 2020, arbetar med att ta fram förslag till besparingar. 20 
augusti lämnas förvaltningsförslag inklusive analys till politiken.

 Organisationsförändring gällande gata/park och delar av 
fritidsavdelningen pågår. 

 Utökat samarbete med Rättvik diskuteras framförallt inom mät- och 
GIS verksamheten. 

 Invigt Torget, redan välanvänt med sportbilutställning, torghandel, 
skate-festival. 

 Midsommar, välbesökt.

 Leksand nr 18 som idrottskommun. 

 Alla kommunens bilar går nu över från diesel till HVO. Första steg 
att bli fossilfria. Tydlig markering i vart vi vill. 

 Länsstyrelsen beslut angående natura 2000 området har överklagats. 

 Omfattande klotter i hela Leksand, skolor, busshållplatser, Insjön 
med mera. Kostsamt med sanering. 

 Kommer inleda arkeologiska utredning för Moskogsvägen i nästa 
vecka. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna 

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg, verksamhetsekonom Kristian Koivumäki, 
kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner 
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§ 99

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Anna Ograhn, chef strategisk planering 
Trafik;

 Fortsatt arbete med enskilda vägar, brev kommer gå ut till alla 
markägare i Leksands kommun nästa vecka. 

Natur: 

 Det växer mycket i år vilket medför extra tillsyn av vandringsleder 
kring Solbyvändan, Dragsängarna och Övermo för att hålla bort sly. 

 Arbetet med Bastbergs naturreservat fortgår och kommer presenteras 
för politiken under hösten. 

 Mycket arbete med invasiva arter, lupin/jätteloka
Energi: uppföljning av de marknader som genomförts under våren. Över 800 
rådgivningar under första halvåret. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarn a

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg, verksamhetsekonom Kristian Koivumäki, 
kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner 
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§ 100 Dnr 2019/512

Remiss; Förslag til Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om detaljplan med planbeskrivning

Beskrivning av ärendet
Riksdag och regering har uttalat att Sverige ska bli bäst i världen på att 
utnyttja digitala verktyg, samhällsbyggnadsprocessen ska anpassas för digital 
hantering. Den 1 januari 2017 gavs ett regeringsuppdrag till Boverket att 
utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt då detaljplaner i 
framtiden ska produceras, processas, beslutas och arkiveras i digital form.
Möjligheten att utbyta data och information är idag begränsad då det inte 
finns en enhetlighet gällande olika tekniska lösningar, dataformat och 
lagringsmetoder. För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess 
måste informationen kunna återanvändas och vara åtkomlig och det krävs att 
informationen som ska hanteras är beskriven, strukturerad och kodad på ett 
enhetligt sätt.
Plan- och bygglagen anger vad som ska och vad som får regleras i en 
detaljplan men inte på vilket sätt det ska göras och den 1 juli 2018 beslutade 
regeringen om ändring av PBL 4 kap för att skapa möjligheten att ta fram 
föreskrifter gällande standarder för detaljplaner och planbeskrivningar.
Förslaget till föreskrifter innebär tvingande regler och syftet är att skapa 
enhetlighet som underlättar tolkning av detaljplan, ökar förutsägbarheten för 
alla parter inom samhällsbyggnadssektorn, ökar rättssäkerheten för den 
enskilde och skapar förutsättningar för utveckling av e-tjänster där 
planinformationen behövs.
Ett enhetligt och tydligt system höjer kvalitén på detaljplanerna och reglerar 
visualiseringen av detaljplanen samt hur olika planbestämmelser får 
användas och formuleras. Reglerna anger hur plankartan, legenden, 
planinformationen samt övrig information om planen ska utformas och vilket 
innehåll dessa olika delar ska ha. Motsvarande bestämmelser föreslås också 
för planbeskrivningen.
De konsekvenser som beskrivs i konsekvensutredningen är främst följande;

 Styrning i form av föreskrifter ger mindre handlingsutrymme för den 
enskilda kommunen
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 Anpassning till programvara som uppnår de krav som ställs i 
föreskrifterna, kan innebära kostnader för kommunen vid införandet

 Omställning i produktion, mallar och arbetssätt kräver resurser 

 Ökning av kvalitén, förutsägbarheten och rättssäkerheten genom 
tydligare regleringar

 Underlättar tolkning av detaljplaner 

 Ett enhetligt system, som medger utveckling av verktyg och tjänster 
med en nationell kundbas

Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen tillstyrker Boverkets förslag till föreskrifter med 
följande kommentar gällande 5 kap 23§; 
Kostnadsredovisningen är ett antagande och något som kan vara inaktuellt 
vid detaljplanens genomförande. Att införa ett skallkrav anser vi olämpligt 
av flera skäl. Redovisning av ansvarsfördelning är viktigt men den 
ekonomiska bedömningen är precis som det står en bedömning som bara är 
ett antagande med kort ”bäst före-datum”. Den kostnadsbedömning som ska 
göras är resurs- och tidskrävande och kan även vara vilseledande om 
genomförandet inte sker direkt i anslutning till laga kraft. Ansvar och 
kostnadsfördelning regleras i planavtal, exploateringsavtal och ev 
marköverlåtelseavtal.

Beslutsunderlag
Missiv
Konsekvensutredning
Boverkets förslag till föreskrift
Svarsfil remiss DP1 502817

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för Samhällsbyggnad tillstyrker Boverkets förslag med 

kommentar gällande 5 kap 23§.

Beslutet skickas till
Plan- och kartavdelningen
Svar mailas till remiss@boverket.se
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§ 101 Dnr 2019/608

Remiss Promemoria om förutsättningarna för hur 
uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan 
tillgängligöras och behandlas digitalt

Beskrivning av ärendet
Denna remiss är ett ytterligare led i att tillskapa en enhetlig och effektiv 
digital samhällsbyggnadsprocess till nytta för medborgare, företag, 
kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra 
samhällsbyggnadsaktörer. För att Boverket ska kunna förmedla föreskrifter 
för digital detaljplaneinformation krävs även specifikation för hur denna 
information ska överföras och tillgängliggöras i den nationella plattformen 
för geodata. Boverket anser att villkoren för hur den digitala informationen i 
detaljplaner och planbeskrivningar ska överföras bör styras i Lantmäteriets 
specifikationer och att Boverkets föreskrifter hänvisar till dessa 
specifikationer. Detta förutsätter författningstekniskt och juridiskt att 
Lantmäteriet har bemyndigande att föreskriva om specifikationerna senast 
när Boverkets föreskrifter beslutas.  
Införandet kan komma att ge konsekvenser i form av initiala 
kostnadsökningar för Sveriges kommuner vid införande av de IT-system 
som krävs för att anpassa verksamheten till de nya kraven på digital 
hantering och specifika dataformat. 
Nyttan för kommunernas del bedöms vara en effektivare digital planprocess, 
återanvändbar planinformation vilket skapar nyttor direkt i den egna 
organisationen och dels ger möjligheten att bygga e-tjänster vilket också 
kommer medborgarna/kunderna till nytta vid exempelvis bygglovsansökan. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen tillstyrker Boverkets promemoria.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad tillstyrker Boverkets promemoria.
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Beslutsunderlag
 Missiv - Remiss: Promemoria om förutsättningarna för hur 

uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras 
och behandlas digitalt

 Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner 
och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt

 Svarsfil remiss DP1 502817

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Plan- och kartavdelningen
Svar mailas till remiss@boverket.se
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§ 102 Dnr 2019/825

Förslag till Leksands kommuns Trafikstrategi 2019

Beskrivning av ärendet
Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands 
kommun. Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen och 
övriga politiskt styrande dokument. Trafikstrategin är en sammanställning av 
tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut.
Trafikstrategin ska syfta till att vägleda i alla olika typer av beslut som rör 
transportinfrastrukturen så som utvecklingsplaner, detaljplaner och specifika 
trafikplaner som exempelvis för cykel och kollektivtrafik. 

Leksands kommun är en kommun med stark framtidstro, utveckling och god 
tillväxt. Varje dag rör sig runt 3500 människor fram och tillbaka över 
kommungränsen (arbets- och studiependling). Goda transportmöjligheter för 
både människor och gods är av stor vikt såväl inom kommunen som till 
närliggande kommuner och övriga regionen. För att kunna leva upp till 
visionen att det ska vara lätt att leva i Leksand och förverkliga målet att växa 
till 18 000 invånare år 2025 så kommer det krävas ett långsiktigt helhetstänk 
i den framtida utvecklingen. 
Trafikfrågorna behöver beaktas när exempelvis nya områden för bostäder 
planeras eller nya etableringar av verksamheter sker. Trafiken är också en 
självklar del när det gäller att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”. 

Leksand är också en kommun med stor variation i trafikmängden, till 
exempel så fördubblas trafiken under sommaren med alla turister och 
fritidsboende och på samma vis har vi en stor tillströmning vid olika 
evenemang som exempelvis hockeymatcher. Det gör att vi behöver tänka 
smart när vi ska planera för framtiden. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Trafikstrategin beskriver inriktningen som kommunen vill ge sitt arbete med 
trafikfrågorna de kommande åren. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att 
ta ett samlat grepp inom transportområdet så att alla de planer och åtgärder 
som genomförs bidrar till att uppfylla målen som satts upp för kommunens 
framtida utveckling. Trafikstrategin innehåller dels vision och mål för 
trafiken, dels strategier för hur målen ska nås. 
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Huvudsyftet är att sätta kursen för ett hållbart transportsystem i kommunen, 
såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Med trafikstrategin som grund 
kan sedan olika åtgärdsinriktade planer tas fram.

Beslutsunderlag
Dokument; Trafikstrategi för Leksands kommun 2019 samt tjänsteutlåtande 

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige

1. Att anta Trafikstrategi för Leksands kommun 2019 med vissa 
redaktionella ändringar samt tillägg främst avseende båttrafik 

Beslutet skickas till
Trafikenheten
Åke Sjöberg, Sektorchef Samhällsutveckling
Anna Ograhn, Avdelningschef Strategisk planering
Johanna Ingre, Trafikverket
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§ 103

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området. Den aktuella fastigheten är 
belägen i anslutning till befintlig bebyggelse men utgör idag del av 
åkermark.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig i ärendet. Anslutning kan ske till 
kommunala vatten- och avloppsledningar. 
Utfart avses ske mot befintlig bygata.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från 
LRF har yttrat sig i ärendet och motsätter sig att förhandsbesked beviljas på 
platsen eftersom marken idag brukas av en aktiv lantbrukare. 
Alla yttranden bifogas i sin helhet till protokollsutdraget.
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och särskilda 
hushållningsbestämmelser finns för området. Enligt plan- och bygglagen 
(PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om förhandsbesked ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § 
gällande ärenden om förhandsbesked ska bebyggelse utformas och placeras 
på den avsedda marken som är lämpligt med hänsyn till b.la stads- och 
landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av god 
helhetsverkan.
I kommunens översiktsplan finns riktlinjer för bygglov och förhandsbesked. 
Ny bebyggelse bör inte lokaliseras så att pågående jordbruksdrift hindras 
eller försvåras. Större brukade lantbruksenheter bör i största möjliga mån 
bevaras. 
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Yrkanden
Jan-Olof Karlsson (S) yrkar på positivt förhandsbesked
Aarno Magnusson (C) och Karin Byström (C) yrkar på negativt 
förhandsbesked.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet för 
samhällsbyggnad beslutar i enlighet Aarno Magnusson och Karin Byströms 
yrkande på negativt förhandsbesked.

Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten 
och det allmänna intresset av jordbruksmarken, anser utskottet för 
samhällsbyggnad att det allmänna intresset väger tyngre. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av ovanstående och inkomma med 

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 104

Nybyggnad av skogskoja, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser bygglov för nybyggnad av skogskoja på fastigheten  
 Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker uppförande av skogskoja. Om VA skulle 
bli aktuellt bedöms det gå att lösa på fastigheten. Tillstånd till enskild 
avloppsanläggning ska i så fall sökas hos miljöenheten.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga erinringar har inkommit.
Dala Energi har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan men har inga 
erinringar mot bygglovet.
Svenska kraftnät som har en 400 kv-ledning i anslutning till fastigheten har 
tillstyrkt under förutsättning att den planerade byggnaden inte placeras 
närmare än 10 meter vertikalt från kraftledningens yttersta faslina. Yttrandet 
bifogas i sin helhet och ska beaktas.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-04-18
Ritning 2019-04-18
Situationsplan 2019-05-14

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

31§.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende
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Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.

3. Avgift: 12611 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2019-04-18 och beslut fattades 2019-05-23, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Miljöenheten, Dala Energi och Svenska Kraftnät
3. Kontrollplan

Upplysningar
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats enligt PBL 10 kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som 
underlag för slutbesked.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
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Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 105

Nybyggnad, en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
nybyggnation av bostadshus. Tomten är sedan tidigare avstyckad.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker att bygglov beviljas. Tillstånd till 
avloppsanläggning har beviljats.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har inget att erinra angående den 
fornlämning som finns på fastigheten så länge åtgärden utförs enligt ansökan 
och inga schaktarbeten utförs utanför det område som länsstyrelsen 
definierat i sitt tillstånd.
Dala Energi har en kabel som korsar tomten samt ledningar i fastighetsgräns 
som ska tas hänsyn till.
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4.5 meter har medgivande lämnats 
från berörda grannar. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-05-07
Ritning 2019-05-07
Situationsplan 2019-05-21

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

31§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
Adress: Gärde Djuravägen 1, Leksand
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3. Avgift: 26 617 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2019-05-21 och beslut fattades 2019-07-04 vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.

Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats enligt PBL 10 kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som 
underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 
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Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 106

Förhandsbesked för nybyggnad av en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för 2 stycken tomter för nybyggnad av 
en/tvåbostadshus.
Den tilltänkta etableringen ligger i direkt anslutning till Hobacksgattu precis 
utanför befintlig detaljplan.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Dala Energi har inga invändningar mot ansökan.
Dala Vatten och avfall har yttra sig följande: ”Fastigheten ligger utanför 
verksamhetsområde för vatten och avlopp och någon anslutningspunkt finns 
inte upprättad i dagsläget. Det finns allmänna ledningar i en relativ närhet 
och fastighetsägaren kan ansöka om att genom avtal få ansluta sig till det 
allmänna VA-nätet. Då fastigheterna ligger ovanför verksamhetsområdet så 
kan dock tillgängligt vattentryck eventuellt omöjliggöra vatten 
anslutningen.” 
Miljöchef Olle Ryberg har tillstyrkt ansökan. 

Då fastigheterna kan anslutas till det kommunala avloppsnätet och om 
vattentrycket omöjliggör en anslutning för kommunalt vatten finns möjlighet 
för fastighetsägaren att lösa vattenfrågan via borrning av eget vatten, där av 
finns inte skäl att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-06-18
Situationsplan 2019-05-13
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 16 182 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
Bilagor

1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Energi, Dala Vatten och Avfall AB, 

Miljöchef Olly Ryberg

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökande
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§ 107 Dnr 2019/671

Nybyggnad av flerbostadshus, Nygård 5

Beskrivning av ärendet
Fastighet: NYGÅRD 5
Sökande: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Box 260
793 26 LEKSAND

Ansökan avser nybyggnad flerbostadshus och sophus. För området gäller 
detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan. Aktuell 
fastighet är obebyggd. 
Stadsarkitekt Anna Ograhn har inte synpunkter. Brand Norra Dalarna begär 
att få delta vid det tekniska samrådet. Dala Energi AB har ledningar i gatan 
men inga ledningar förlagda inom den aktuella fastigheten. Dala Vatten och 
Avfall AB har synpunkter på tillfartsvägen och bredden på vägen och 
källsortering i området. Sökande har reviderat bredden på tillfartsvägen och 
därmed tillgodosett DVAABs synpunkter på vägen. 
Dagvattennätet är begränsat och DVAAB uppmanar fastighetsägaren att göra 
åtgärder för att fördröja dagvattnet vid ex. kraftigt regn för att inte 
överbelasta de kommunala dagvattennätet.
Trafikenheten framför följande synpunkt: Trafik har inget att erinra.
Samråd ska ske med Trafikenheten gällande utformning av in- och utfart till 
fastigheten mot Hagagatan.
Idag finns det bland annat längsgående parkeringar som innebär att 
trafikmiljön måste göras om med vägmålning, skyltning etc.
Motsvarande samråd behövs även för anpassning av trottoarer eller annan 
lösning längs Hantverkaregatan.
Inkomna yttranden i sin helhet finns som bilagor. 
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Beslutsunderlag
Ansökan 2019-05-16
Reviderad nybyggnadskarta 2019-06-19
Planritningar 2019-05-16
Sektionsritningar 2019-05-16
Fasadritningar 2019-05-16
Plan- och fasadritningar sophus 2019-05-16
Illustrationsplan 2019-05-16

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1.  Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

30 §.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
Adress: Hagagatan 8, 793 30 Leksand. 

3. Avgift: 120 807 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2019-05-16 och beslut fattades 2019-07-04, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Brand Norra Dalarna, Dala Vatten och Avfall 

AB, Dala Energi, Stadsarkitekt Anna Ograhn, Trafikenheten Lars 
Lindblom

3. Kallelse till tekniskt samråd

Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
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kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kommunens mätningsingenjör Rikard Forsberg tel. 0247-80165
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökande
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§ 108 Dnr 2019/621

Tillfälligt lov, containerlösning för träning utomhus, 
Noret 58:1

Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 58:1
Sökande: Actic Sverige AB

Arenatorget 2
793 31 LEKSAND

Åtgärden avser tidsbegränsat bygglov för en träningscontainer under 
perioden 13 april- 13 september fram till och med 2022. 
För området gäller detaljplan. 
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggnaden placeras på allmän 
plats, arenaområde.
Stadsarkitekt har yttrat sig att för att föreslagen container ska kunna vara 
acceptabel på denna synliga plats behöver färgen ändras till antingen Faluröd 
eller grå, samma färger som på kringliggande byggnader. Yttrandet bifogas 
beslutet.
Container kommer enligt sökanden att färgas i rött eller grått enligt 
stadsarkitektens yttrande. 
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Inga yttranden har 
inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-05-07
Kompl. ansökan 2019-06-07
Ritning 2019-06-07
Situationsplan 2019-06-07

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla under perioden 15 april- 15 

september fram till och med 2022, i enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL)9 kap. 33 §.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende
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3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.

4. Avgift: 6752 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2019-06-07 och beslut fattades 2019-07-04, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Stadsarkitekt
3. Kontrollplan

Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
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Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 109

Övriga ärenden

Beskrivning av ärendet
 Avstängning av Faluvägen i samband med festival under midsommar 

diskuterades. Tillräckligt antal toaletter saknades vilket medförde 
problem. 

 Avstängning av bron vid Norsbro, samtliga ansökningar om dispens 
för att framföra tung trafik har godkänts. 

 Sebastian informerade rörande Åhlbybadet och det beslut som fattats 
av fritidschefen. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga till handlingarna 
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